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Planul de cercetare pentru  2013 
 

Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova şi Centrul European de Studii 

Manageriale în Administrarea Afacerilor, pentru anul 2013, are în vedere continuarea promovării şi 

consolidării unui model de  reţea de cercetare, care implică Facultatea şi Centrul său de cercetare pe 

următoarele patru direcţii de cercetare, care se asociază cu  Strategia de cercetare ştiinţifică a facultăţii 

2007 – 2013 şi Strategia de cercetare de excelenţă a Universităţii Spiru HARET 2007 - 2013: 

1. Impactul genului asupra culturii organizaţionale şi manageriale  

Cercetări și studii care urmăresc implementarea unor programe specifice de dezvoltare personală în 

scopul promovării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, creșterii motivaţiei grupurilor vulnerabile 

pentru educaţie şi muncă, îmbunătăţirea participării lor în procesul de învăţare şi pe piaţa muncii dar şi 

iniţiative transnaţionale pe piaţa inclusivă a muncii. Totodată se va urmării o mai bună înţelegere a 

procesului antreprenorial/managerial şi atragerea cât mai multor tineri spre o carieră de 

antreprenor/manager, prin integrarea activităţilor de formare a resurselor umane cu cele de cercetare-

dezvoltare. 

2. Mediu de lucru virtual și colaborativ pentru echipele proiectelor de cercetare 

Evolutiile recente din domeniul tehnologiei informației și comuncațiilor au impus o reconsiderare a 
modalităților concrete de exercitare a managementul de proiect, ținând cont de o serie de factori de 
natură restricțională: dispersia geografică a membrilor echipei de proiect, modalitățile de comunicare 
aflate la dispoziția acestora, specificul rețelelor de comunicație utilizate etc. În acest context, se va 
urmări implementarea unor mecanisme prin care un mediu de lucru colaborativ eficient să conducă la 
creșterea randamentului echipei de proiect, permițând astfel implementarea mai rapida și mai bună a 
activităților proiectului. Se va urmări cum în mediul academic, în proiectele de cercetare, aceste 
mecanisme permit implementarea unor programe de cercetare performante, legate între ele, cu 
rezultate spectaculoase. Împreună cu instrumentele și tehnologiile asimilate lucrului colaborativ, se vor 
pune bazele unui management eficient al echipelor virtuale atât pentru mediul de lucru business, cât si 
pentru mediul de lucru academic, unde cercetarea se îmbină cu actul de predare. 

 

3. Practici și politici contabile. Perspective manageriale 

În contextul economic actual și contabilitatea a trebuit să suporte schimbări și adaptări la noua tendință 

de globalizare, de armonizare și integrare, încercând să se plieze atât pe schimbările regionale, 

generate de integrarea României în UE, cât și pe schimbările de la nivel internațional.  Astfel cadrul 
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general de contabilitate și audit financiar își poate îmbunătății continuu calitatea informației contabile 

prin aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Uniunii Europene. Prin intermediul 

politicilor contabile, managerii pot gestiona și controla în același timp modul de derulare a operațiunilor 

economice și pot stabili baza de determinare a informațiilor necesare pentru fundamentarea deciziilor. 

4. Impactul fluxurilor de capital în economiile emergente 

Cercetări și studii cu relevanță pentru cercetarea economică aplicată și analiza varietății  soluțiilor de 

politică economică adoptate de diverse economii, inclusiv din afara spațiului central și est-european.  

 

I . Teme colective de cercetare fundamentală
1
  

 

Tema de cercetare 

Teme care 
continuă C 
sau teme 

noi N 

Responsabil 
tema şi număr 
colaboratori 

(1 prof, 2 conf, 3 
lect , 4 asist)2 

Perioada 
de 

realizare  
Obiectivul ţintă 

Mod propus de 
valorificare  

Impactul genului 

asupra culturii 

organizaţionale şi 

manageriale 

 

C 

Prof.univ.dr. 
Laura 
Ştefănescu şi 
colab.  
(1 prof, 2 conf, 3 
lect) 

Iulie 2013-
oct 2015 

Cercetări și studii care 
urmăresc implementarea unor 
programe specifice de 
dezvoltare personală în 
scopul promovării egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi, 
creșterii motivaţiei grupurilor 
vulnerabile pentru educaţie şi 
muncă, îmbunătăţirea 
participării lor în procesul de 
învăţare şi pe piaţa muncii dar 
şi iniţiative transnaţionale pe 
piaţa inclusivă a muncii. 

- 1 Proiect strategic 
POSDRU; 

Impactul fluxurilor de 

capital în economiile 

emergente 

 

N 

Lect.univ.dr 
Dragoş Ilie 

 
( 2 conf, 4 lect) 

Ian-Iul 2013 

Cercetări și studii cu relevanță 

pentru cercetarea economică 

aplicată și analiza varietății  

soluțiilor de politică 

economică adoptate de 

diverse economii, inclusiv din 

afara spațiului central și est-

european.  

- 1 contract de 
cercetare cu mediul 
de afaceri; 

- 1Carte de 
specialitate. 

- Articole publicate şi 
participări 
conferinte 

Practici și politici 

contabile. Perspective 

manageriale 
N 

Conf.univ.dr 
Madalina 
Bogdan  

 
(3 conf, 4 lect, 1 
asist) 

Ian-Dec. 
2013 

Strategii de adaptare la noua 

tendință de globalizare, de 

armonizare și integrare, 

încercând să se plieze atât pe 

schimbările regionale, 

generate de integrarea 

României în UE, cât și pe 

schimbările de la nivel 

internațional.   

- 1 contract de 
cercetare cu mediul 
de afaceri; 

- Articole publicate şi 
participări 
conferinte 

                                                 
1Temele de cercetare colectivă fundamentală trebuie să reflecte direcţiile strategice ale cercetării ştiinţifice ale facultăţii, aşa cum 
sunt detaliate în Strategia fiecărei facultăţi. Aceste teme pot reprezenta, inclusiv, baza de realizare de noi cursuri universitare ori 
de îmbunătăţire a celor existente. 
2Numele colaboratorilor şi tema se vor regăsi la punctul III. 



 3 

Mediu de lucru virtual 

și colaborativ pentru 

echipele proiectelor de 

cercetare 

N 

Conf.univ.dr. 
Madalina 

Constantinescu 
 

(1 prof, 1 conf, 2 
lect) 

Ian-Dec. 
2013 

Modalități concrete de 
exercitare a managementul 
de proiect, ținând cont de o 
serie de factori de natură 
restricțională: dispersia 
geografică a membrilor 
echipei de proiect, modalitățile 
de comunicare aflate la 
dispoziția acestora, specificul 
rețelelor de comunicație 
utilizate etc. 

- 1 Proiect de 
cercetare; 
- Articole publicate 
şi participări 
conferințe 

 
 

II . Teme colective de cercetare aplicată
3
 

 

 

 

Titlul  
proiectului 
/contract 

Tipul 
proiectului 
/contract 

Perioa
da de 
realiz
are 

Valoare  
pe 2013 

Titular  
(T) 
sau  

Parte
ner 
(P) 

Beneficiar 
Finanţator 

Responsabil
ul temei şi nr 

colab. 

Mod de 
valorificare până la 

sf. anului 

Riscuri și alternative în 
asigurările tranzacțiilor 
de pe piata produselor 
și serviciilor bancare 

Studiu de 
piaţă pentru 
mediul de 

afaceri 

2013 10.000 Titular  
SIF Oltenia 

SA 
Dragoş Ilie 

1 conf., 3 lect. 

1 Sudiu livrat 
beneficiarului, 2 
articole BDI, 1 
particip. la 
conferinţă 
internaţională 

Femei antreprenor, 
femei manager 

Proiect 
strategic 

2013-
2015 

1.796.431 Titular 
FSE –
POSDRU, 
DMI 6.3 

Laura 
Ştefănescu 

-  1 seminar 
organizat; 
- 1 workshop 
organizat; 
-  1 eveniment acces 
pe piaţa muncii; 

Dezvoltarea resurselor 
umane şi a liberei 

iniţiative în mediul rural 
Grant srategic 

2012-
2013 

1.663.960 Titular 
FSE –
POSDRU, 
DMI 5.2. 

Firică 
Camelia 

- cursuri de formare 
profesională 

IT - Bank Grant srategic 
Sub 

evalua
re 

2.077.698  Titular 
FSE –
POSDRU, 
DMI 2.3. 

Ion Viorel 
Matei  

- calificări în 
domeniul 
tehnologiei 
informatiei pentru 
personalul din 
institutii financiare 

Agenti inteligenti pt. 
fundamentarea 

deciziilor de 
tranzactionare. Studiu 

de caz privind 
construirea unui 

portofoliu strategic  

Contract de 
Cercetare 

Exploratoire 

Sub 
evalua

re 
100.000 Titular CNCS 

Ştefănescu 
Laura, 
et al. 

1 Raport de 
cercetare, 1 articol 
ISI, 2 articole BDI, 1 
particip. la conferinţă 
internaţională 

Stagii de practica 
pentru integrarea pe 

piaţa muncii 
Grant srategic 

Sub 
evalua

re 
2.000.000 Titular 

FSE –
POSDRU, 
DMI 2.1. 

Mădălina 
Bogdan 

- Ghid de bune 
practici; studii 

                                                 
3Temele de cercetare colectivă aplicativă trebuie să reflecte activitatea de cercetare în cadrul  proiectelor/contractelor aflate în 
derulare sau care vor fi depuse spre finanţare în anul 2012.  
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III. Teme individuale de cercetare
4
  

Nume şi  
prenume 

Titlul  temei 
individuale 

Dacă face 
parte dintr-o 

temă colectivă 
I ....II  

Obiectivul temei 
Mod propus de 

valorificare  

Prof.univ.dr.  
Laura 
ŞTEFĂNESCU 

eBusiness. Fundamente 
teoretice şi practice 

Da (pct.II.1) 

Tratează noţiuni esenţiale privind 
noile tehnologii informaţionale şi 
comunicaţionale capabile să permită 
dezvoltarea unui alt gen de afaceri – 
afacerile electronice. Pune accentul 
pe concepte şi arhitecturi hardware, 
sfera afacerilor electronice dar şi pe 
tipuri şi modele de afaceri electronice 

1 Carte de 
specialitate 

Conf.univ.dr  
Emil  GHITA  
 

Strategii privind educatia 
si formarea profesionala 
in sprijinul crestererii ec. şi 
dezvoltarii societatii 
bazate pe cunoastere 

Da (pct. I.1) 

Dezvoltarea oportunitatilor de cariera 
a cadrelor didactice din invatamantul 
liceal, in special prin imbunatatirea 
calitatii programelor, oportunitatilor 
de formare si calificare 

Grant strategic 
FSE 

Asist.univ.drd 
Cristiana 
BOGDĂNOIU  
 

Perfecţionarea 
contabilităţii de gestiune şi 
calculaţiei costurilor în 
industria alimentară 

Da (pct.I.3) 
Teză de 
doctorat 

Abordări moderne în calculul şi 
analiza costurilor 

Elaborarea şi 
publicarea 
Tezei de 
doctorat 

Asist.univ.dr. 
Sorin DINCĂ 

Baze de cunoștințe 
reprezentate prin scheme 
semantice 

Da (pct.I.4) 
Teză de 
doctorat 

Reconsiderea conceptului de sistem 
master-slave bazat pe scheme 
semantice și aplicarea rezultatelor 
cercetării în modelarea reprezentării 
cunoștințelor distribuite și utilizarea 
acestor rezultate în domeniul 
sistemelor de dialog. 

Elaborarea şi 
publicarea 
Tezei de 
doctorat 

 

IV. Manifestări ştiinţifice organizate de facultate 
  

Titlul manifestării 
Data 

manifestării 
Locul  

desfăşurării 
Numele şi prenumele 

responsabilului 
Solicitări 

aproximative 

Caracterul 
manifestării 

(ex. Naţional sau 
Internaţional) 

The 6th International 
Conference of CESMAA 

and MFC_Craiova 
Advanced Researches in 

Management, Finance and 
Accounting 

24-25 
Octombrie, 

2013 
Craiova 

Prof.univ.dr.  
Laura Ştefănescu – 
director Centru cercetare 
 
Conf.univ.dr. Ion Viorel 
Matei – decan MFC 

4.500lei Internaţional 

VI. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor  

 

A. Organizarea cercurilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi 

Denumirea  cercului 
Program de 

studiu 
Coordonatori 

Programarea 
şedinţelor 

Sala  

CIEL – Manager – Cerc şi 
Laborator de contabilitate 
informatizată 

Contabilitate şi 
Informatică de 
Gestiune 

Conf.univ.dr. Madălina BOGDAN 
– coordonator de specialitate 

5 Ianuarie 2013 
5 Martie 2013 
5 Iunie 2013 
5 Noiembrie 2013 

Et. 3 
Sala 301 

                                                 
4
 Temele individuale ale cadrelor didactice pot reflecta inclusiv cercetarea doctorală. 
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Perspective pentru pieţele 
financiare 

Finanţe Bănci 
Lect.univ.dr. Dragoş ILIE – 
coordonator de specialitate 

15 Ianuarie 2013 
15 Martie 2013 
15 Iunie 2013 
15 Noiembrie 2013 

Et. 3 
Sala L16 

Performanţe în afacerile 
internaţionale 

Afaceri 
internaţionale 

Prof.univ.dr. Gheorghe MIHAIL – 
coordonator de specialitate 

25 Ianuarie 2013 
25 Martie 2013 
25 Iunie 2013 
25 Noiembrie 2013 

Et. 3 
Sala L16 

Labor limbi străine – 
English for business 

Toate programele 
de studii 

Lect.univ.dr Camelia FIRICĂ - 
coordonator de specialitate 

30 Ianuarie 2013 
30 Martie 2013 
30 Iunie 2013 
30 Noiembrie 2013 

Et. 2 
Sala 200 

Responsabil activitate cercetare ştiinţifică studenţi şi masteranzi: lect.univ.dr. Cristina BARBU 

 

 

B. Organizarea sesiunilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi 
 

Tematica sesiunii Perioada organizării sesiunii Responsabili 

Al V lea simpozion ştiinţific al 
studenţilor şi masteranzilor : 
Cercetări studențești în business, 
management, finanțe, contabilitate 

25 Octombrie, 2013 
Lect.univ.dr Cristina BARBU – responsabil 
cercetare ştiinţifică studenți și masteranzi 

 

 

Data:  
21 decembrie 2012 
 
 
        

 Responsabil cu cercetarea ştiinţifică,       

 Prof.univ.dr. Laura ŞTEFĂNESCU         


